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บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อนํ าไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิดการโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์
ผ่านอุปกรณ์พกพา เพือ่ เพิม่ การมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผูบ้ ริโภค ความภักดีต่อตราสินค้าและความตัง้ ใจซื้อ โดยใช้ตวั แบบเอส โอ อาร์ (SO-R Model: Stimulus–Organism-Response Model) ในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในกรอบแนวคิด จากการทบทวนวรรณกรรม
ความสัมพัน ธ์ของตัวแปร จะเห็นได้ว่ามีทศิ ทางความสัมพัน ธ์ดงั นี้ การโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ มคี วามสัมพันธ์ทางตรงกับการมีส่วน
ร่วมกับตราสินค้าของผูบ้ ริโภคและความตัง้ ใจซื้อ ในขณะทีก่ ารมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผูบ้ ริโภค ซึ่งเป็ นตัวแปรคันกลางที
่
ส่ ง่ ผลทางตรงต่อ
ความตัง้ ใจซื้อและความภักดีต่อตราสินค้า นอกจากนี้ความภักดีต่อตราสินค้าส่งผลต่อความตัง้ ใจซื้อ
คําสําคัญ : การโฆษณาทางสือ่ สังคมออนไลน์ อุปกรณ์พกพา การมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผูบ้ ริโภค ความภักดีต่อตราสินค้า ความตัง้ ใจซื้อ

Abstract

This article aims to review related literatures to develop concept of social media advertising via mobile device that will
enhance consumer brand engagement, brand loyalty, and purchase intention by using the S-O-R Model: Stimulus-OrganismResponse Model that describes the relationship of variables from the conceptual framework. From the literature review, the
relationship of variables shows the relationship direction as follow: social media advertising is directly related to consumer brand
engagement and purchase intention. While consumer brand engagement as the intermediate variable affect directly to the purchase
intention and brand loyalty. In addition, brand loyalty affects purchase intention.
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1. บทนํา

ประเทศไทยได้เริ่ม ก้าวเข้าสู่ ยุ ค 4.0 ในปี 2559 ตาม
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) โดยมีวสิ ยั ทัศน์ในเชิงนโยบายทีจ่ ะเปลีย่ นจากการขับเคลือ่ น
ด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในการพัฒนาประเทศตามแผน
ฯ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
วางรากฐานของประเทศในระยะยาว ให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ ์ของ
แผนฯ ทีส่ อดคล้องเชือ่ มโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไป
ตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งมี
ประเด็นการพัฒนาหลักทีส่ ําคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ประการหนึ่ง
คือ การส่ งเสริมและสนั บสนุ น การวิจ ัย และพัฒ นาวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Office of the national economic and
social development board,2016)
การกล่าวถึงยุคแห่งนวัตกรรมที่เทคโนโลยีการสื่อสาร
และการเชื่อมโยงข้อมูลได้มกี ารขยายตัวแทรกซึมเข้ามาเป็ นส่วน
หนึ่งในวิถชี วี ติ ของมนุษย์หรือทีเ่ รียกว่ายุคสังคมดิจทิ ลั 4.0 นัน้ ได้
ส่งผลต่ อ พฤติกรรมและรูปแบบการดําเนิน ชีว ิต ของผู้บ ริโภคใน
รูปแบบดิจิทลั อย่างเต็มรูปแบบ เนื่ อ งด้ว ยการพัฒ นาเทคโนโลยี
อย่างต่อ เนื่องได้นํ าไปสู่ก ารเกิดขึ้น ของเครือข่ายสังคมออนไลน์
และอุปกรณ์พกพา ทําให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พั ฒ น าเนื้ อ ห าบ น โล ก อ อ น ไล น์ ได้ ด้ ว ย ต น เอ ง (Kaplan &
Haenlein,2010) ก่อให้เกิดพลังมวลชนในการสร้างกระแสทัง้ ในเชิง
บวกและลบทีเ่ ชือ่ มต่อคนทัง้ โลกเข้าด้วยกันอย่างไร้พรมแดน
จากผลสํารวจของสหภาพการสื่อสารโทรคมนาคมสากล
ห รื อ International Telecommu- nication Union (ITU) ร่ ว ม กั บ
แผนกประชากรโลกแห่ งองค์ ก ารสหประชาชาติปี 2015 พบว่ า
ประชากรโลกทีเ่ ข้าถึงอินเทอร์เน็ ตได้ มีมากกว่า 1 ใน 3 หรือคิด
เป็ นจํ า นวนมากถึ ง 3,174,000,000 คนเมื่ อ เที ย บกับ จํ า นวน
ประชากรทั ว่ โลกทั ง้ หมด 7,318,776,000 คน และจากการ
พยากรณ์ ของ ITU ยังพบว่าในปี 2020 ผูบ้ ริโภคที่สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้จะสูงถึง 4 พันล้านคน ทําให้มคี วามเป็ นไปได้สูงที่
ผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตในเวลานัน้ จะมีจํานวนมากเกินกว่าครึง่ หนึ่ง
ของจํานวนประชากรทัง้ โลก นอกจากนี้ยงั พบว่าผูบ้ ริโภคใช้เวลา
อยู่ในโลกออนไลน์ มากถึง 7 ชั ่วโมงต่ อ วัน คิดเป็ น 1 ใน 3 ส่ ว น
เช่นเดียวกัน และอีกปั จจัยสําคัญคือวิวฒ
ั นาการของอุปกรณ์ดจิ ทิ ลั
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ได้ทําหน้าที่เป็ นอุ ปกรณ์
หลักในการเชือ่ มต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตโดยทัง้ 3 ปั จจัยนี้ส่งผล
ต่ อ การเปลี่ย น แปลงในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและพฤติก รรมของ
ผู้บริโภคอย่างมีนัยสําคัญ (Piyachat Isarabhakdee, 2016) และ
ยังส่งผลต่อแนวโน้มการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บนอุปกรณ์
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พกพาทัว่ โลก ซึ่ งจะมีส่ ว นแบ่ ง ถึ ง 81% ในปี 2021 (Statista
Digital Market Outlook,2016) และหากวิเคราะห์เฉพาะประเทศ
ไทยพบว่ า จํ า นวนผู้ ใช้ อิ น เตอร์ เน็ ต และสมาร์ ท โฟนเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับเทรนด์โลก โดยปั จจุบนั คนไทยมีจาํ นวนประชากร
ทัง้ หมด 68 ล้านคน มีผู้ใช้อิน เตอร์เน็ ต กว่ า 38 ล้านคน คิดเป็ น
56% ของประชากร มีจํานวนเบอร์มอื ถือ/ซิมการ์ดที่ลงทะเบีย น
ประมาณ 82 ล้านเบอร์ นอกจากนี้ ยงั พบว่ าคนไทยใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ ผ่านมือถือถึง 34 ล้านคน (We Are Social, 2016) ส่งผล
ให้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจทิ ลั ในปี 2559 มีมลู ค่ารวมกว่า 9,883
ล้านบาทซึง่ เติบโตขึน้ 22 % จากปี 2558
ดังนัน้ หลังจากปี 2560 เป็ น ต้ น ไป สื่อ สังคมออนไลน์
และอุปกรณ์ พกพา (Mobile Devices) จะถูกนํ ามาใช้เป็ นช่องทาง
หลักในการเข้าถึงผูบ้ ริโภค เพือ่ สอดรับกับพฤติกรรมการใช้บริการ
ระบบ 4G ที่มกี ารเติบโตจากการใช้งานแอพพลิเคชันต่าง ๆ เช่น
การส่งข้อความและรูปภาพ การแชร์วดี โี อ และการออกอากาศสด
(LIVE) ซึ่งเป็ นเทรนด์ใหม่ท่ที ําให้ปริมาณการใช้บริการระบบ 4G
ในปี 2559 สูงขึ้น เกือ บ 150% จากปี 2558 (Lars Norling, 2017)
และนอกจากนี้เทรนด์ของการสื่อสารจะเป็ นแบบเรียลไทม์ รวมถึง
รูป แบบการสื่อ สารจะเปลี่ย นจากแคมเปญที่ถู ก สร้างสรรค์ โ ดย
นักการตลาดล้วนๆ มาเป็ นการสื่อสารทีถ่ ูกสร้างสรรค์โดยผูบ้ ริโภค
เป็ น หลัก ซึ่งกระแสเหล่ านี้ จะมีผ ลกระทบอย่ างมากและเป็ น วง
กว้ า ง แต่ ก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น แล ะห าย ไป อย่ า งรวดเร็ ว (Supattra
Paopiumsap, 2016) ดังนั น้ กุ ญ แจแห่ งความสํ า เร็จ ของการทํ า
การตลาดในยุค 4.0 หรือยุคสังคมดิจทิ ลั ทีผ่ บู้ ริโภคไม่ได้เป็ นเพียง
แค่ ศูน ย์กลาง แต่ เป็ น ผู้มอี ํ านาจในการทํากิจกรรมดิจิทลั ร่วมกัน
อย่างเป็ นเครือข่าย ธุรกิจจึงต้องสร้างคุณค่าและเชือ่ มโยงให้เข้ากับ
ตราสิน ค้ าโดยทํ าให้ต ราสิน ค้า มีช ีว ิต เพื่อ สร้า งสายสัม พัน ธ์ ก ับ
ผูบ้ ริโภค เช่นเดียวกับทีผ่ ูบ้ ริโภคมีต่อผูบ้ ริโภคด้วยกันเอง คุณค่า
จึงเป็ นสิง่ สําคัญทีส่ ุดทีธ่ ุรกิจต้องใช้ในการขับเคลือ่ นเพื่อนําไปสู่มลู
ค่าที่ต้องการ เนื่องจากธุรกิจที่สร้างคุณค่าต่ อผู้บริโภคได้จะเป็ น
ธุ ร กิ จ ที่ ผู้ บ ริ โ ภคสนั บ สนุ นให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ Piyachat
Isarabhakdee, 2016)
ดั ง นั ้ น แน วท างการพั ฒ น าใน เชิ ง ป ฏิ บ ั ติ เ พื่ อ ให้
ผูป้ ระกอบการเป็ นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีท่สี อดรับกับโลก
ยุคดิจทิ ลั ในปั จจุบนั ผูว้ จิ ยั จึงได้มขี อ้ เสนอแนะทีส่ ําคัญประการหนึ่ง
เกี่ย วกับ กลยุ ท ธ์ ก ารสื่อ สารการตลาดของผู้ ป ระกอบการไทย
ดัง นี้ ค ือ ควรใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารโฆษณาผ่ า นสื่อ สัง คมออนไลน์ บ น
อุ ป กรณ์ พ กพาเป็ นช่ อ งทางหลัก ในการเข้า ถึ ง ผู้ บ ริโ ภค ด้ ว ย
เหตุ ผลสําคัญที่พ อสรุปได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ บนอุ ปกรณ์ พกพา
ช่ว ยให้ผูโ้ ฆษณาสามารถกําหนดกลุ่มเป้ าหมายได้อ ย่ างแม่น ยํา
มากขึ้น จึงเป็ น การลดการสูญ เสีย การแพร่ กระจายไปยังกลุ่ มที่
มิไ ด้เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมาย อีก ทัง้ ยังเป็ นเครื่อ งมือ ที่ส ามารถสร้า ง
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.7 No.3 (Sep–Dec 2018)

117
การโฆษณาทางสือ่ สังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์พกพา…
ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ แ บ บ โต้ ต อ บ ได้ ใ น ทั น ที (Curran et al,2011;
Ferris,2007) ทํ า ให้ เกิด การมีส่ ว นร่ ว มระหว่ า งตราสิ น ค้ า กับ
ผูบ้ ริโภค ซึง่ นอกจากจะส่งผลต่อผูบ้ ริโภคในการสร้างการแนะนํ า
ผลิต ภัณฑ์ห รือตราสิน ค้าแล้วยังเป็ น การร่วมสร้างประสบการณ์
และคุณ ค่า รวมถึงการมีส่ วนร่วมในกระบวนการนวัต กรรมของ
องค์ ก ร ก่ อ ให้เกิด ความภัก ดีต่ อ ตราสิน ค้ า (Brodie et al,2013;
Hoyer et al,2010; Prahalad & Ramaswamy,2004) และความ
ตั ้ง ใจซื้ อ (Pentina et al,2013; Jayasingh & Venkatesh,2016)
ซึ่งเป็ นเป้ าหมายสูงสุดในการใช้กลยุทธ์การโฆษณา (Lavidge &
Steiner,1961) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บนอุ ปกรณ์ พกพาของธุรกิจ
ในยุคปั จจุบนั
โดยในการศึ กษาครัง้ นี้ ใช้ S-O-R Model ของ Mehrabian &
Russel,1974 ในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในกรอบ
แนวคิด ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการโฆษณาทางสื่อ
สังคมออนไลน์เป็ นสิง่ กระตุน้ (Stimulus : S) ทีท่ ําให้เกิดการมีส่วน
ร่วมกับตราสินค้าของผูบ้ ริโภค (Olney et al,1991) ในขณะทีก่ ารมี
ส่วนร่วมกับ ตราสินค้าของผู้บริโภคได้ถูกนํ ามาใช้ในการประเมิน
ค ว า ม รู้ ส ึ ก นึ ก คิ ด (Organism:O) เพื่ อ ส ะ ท้ อ น ให้ เห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพของการโฆษณา (Mehta,2000) โดยในการใช้ S และ
O มี จุ ด มุ่ งห มาย เพื่ อให้ เ กิ ด ก ารต อ บ สน อ งข องผู้ บ ริ โ ภ ค
(Response:R) คือความภักดีต่อตราสินค้าและความตัง้ ใจซื้อ
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาปั จจัยการโฆษณาผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เพื่อเพิม่ การมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผูบ้ ริโภค
ความภักดีต่อตราสินค้าและความตัง้ ใจซื้อนัน้ ยังพบประเด็นทีย่ งั
ขาดความชัดเจนและกําลังได้รบั ความสนใจจากนักวิช าการด้าน
การตลาดในปั จจุบนั 2 ประเด็นด้วยกันกล่าวคือ 1.ปั จจัยทีใ่ ช้เป็ น
องค์ประกอบของการโฆษณาในบริบทสื่อสังคมออนไลน์ ยงั มีความ
ไม่ ช ั ด เจน ว่ า ควรประก อบไปด้ ว ยปั จจั ย ใดบ้ า ง (Zhang &
Benyoucef,2016) ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ เลือกตัวแปรทีน่ กั วิชาการ
ใช้ในการศึกษาเป็ น จํานวนมากประกอบด้ว ย 4 ปั จจัย ได้แ ก่ 1)
ความน่ าเชื่อถือ (Credibility) 2) การให้ขอ้ มูล (Informativeness)
3) ค วาม บั น เทิ ง (Entertainment) และ 4) ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
(Information access) โดยตัวแปรทัง้ 4 ปั จจัยนี้มคี วามสัมพัน ธ์
ต่อปั จจัยการมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผู้บริโภค (CBE) และใน
ป ระเด็ น ที่ 2 จาก ก ารศึ ก ษ าพ บ ว่ า CBE ซึ่ งเป็ น ตั ว ชี้ ว ั ด
ประสิทธิภาพของตราสินค้าจากการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ยังมีความไม่ชดั เจนในเรื่องของแนวคิด นิยามศัพท์และมิตใิ นการ
วัด (Holleebeek,2014) โดยจากการตรวจสอบวรรณกรรมพบว่า
แนวคิด ที่เกิดขึ้น มีค วามแตกต่ างกัน ดังเช่ น การมีส่ ว นร่ ว มของ
ผูบ้ ริโภค การมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของลูกค้า พฤติกรรรมการมี
ส่วนร่วมของลูกค้า การมีส่วนร่วมของผูบ้ ริโภคในบริบทออนไลน์

วีรพร สุพจน์ธรรมจารี และ ปรีดา ศรีนฤวรรณ
เป็ นต้น ซึง่ จากแนวคิดทีห่ ลากหลายนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการขาด
ความชัดเจนและความสอดคล้องกัน เกี่ยวกับแนวคิดรวมถึงการ
กําหนดคํานิยามทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ยงั พบว่ามิตทิ ใ่ี ช้ในการวัด
มีความแตกต่างเช่นเดียวกันคือมีทงั ้ การใช้มติ เิ ดียวในการวัด และ
การใช้ก ารวัด แบบหลายมิติ อย่ างไรก็ต ามส่ ว นใหญ่ จ ะใช้แ บบ
หลายมิติประกอบด้วย Cognitive Emotional Behavioral ซึ่งเป็ น
มุมมองที่ได้รบั การอ้างถึงอย่างแพร่หลายในวรรณกรรม (May et
al, 2004; Patterson et al,2006; Brodie et al,2011) ดั ง นั ้น ใน
การศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จึงใช้คําว่า Consumer Brand Engagement
เพือ่ เป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูบ้ ริโภคกับ
ตราสิน ค้ า และได้ ให้ นิ ย ามศัพ ท์ ว่ า คือ การปฏิส ัม พัน ธ์ โ ต้ ต อบ
ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าที่เฉพาะเจาะจงในระดับของการมี
ส่วนร่วมทีป่ ระกอบด้วย cognitive emotional และ behavioral ซึ่ง
เป็ นแนวคิด ที่ม ีค วามเหมาะสมสอดคล้อ งกับ แนวคิด ที่เป็ นราก
ทฤษฎีของการมีส่ว นร่ว มคือ S-D logic และ RM ที่มุ่งเน้ น การมี
ปฏิสมั พันธ์เชิงโต้ตอบและประสบการณ์การร่วมสร้างสรรค์คุณค่า
ในเครือข่ายของผูม้ สี ่วนได้เสีย นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังสนใจศึกษามิตทิ ่ี
ใช้ในการวัดการมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผู้บริโภคที่ถูกพัฒนา
โดย Hollebeek et al,2014 ซึ่ งมี 3 มิติป ระกอบด้ ว ย cognitive
processing (C) affection (E) and activation (B) เพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงขอบเขตของแนวคิด CBE ทีก่ ว้างขึน้ (Brodie et al,2011a)
การศึกษาครัง้ นี้จงึ คาดหมายว่า การมีส่วนร่วมกับตรา
สิ น ค้ า นอกจากจะส่ ง ผลต่ อ ผู้ บ ริโ ภคในการสร้ า งการแนะนํ า
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าแล้ว ยังเป็ นการร่วมสร้างประสบการณ์
และคุ ณ ค่ ารวมถึงการมีส่ ว นร่ ว มในกระบวนการนวัต กรรมของ
องค์ ก ร ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า (Hoyer et
al,2010; Prahalad & Ramaswamy,2004; Brodie et al,2013)
แ ล ะ ค ว า ม ตั ้ ง ใ จ ซื้ อ ( Pentina et al,2 0 1 3 ; Jayasingh &
Venkatesh,2016)
จากเหตุผลดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนัน้ จึงนําไปสู่การพัฒนา
กรอบแนวคิดการโฆษณาผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ บนอุปกรณ์พกพา
เพื่อเพิม่ การมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผู้บริโภค ความภักดีต่ อ
ตราสินค้าและความตัง้ ใจซื้อ โดยใช้ตวั แบบเอส โอ อาร์ (S-O-R
model) ข อ ง Mehrabian & Russell,1974 ใ น ก า ร อ ธิ บ า ย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในกรอบแนวคิด โดยผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั จากการศึกษาในครัง้ นี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ 2 ด้านคือ ใน
ด้านวิชาการจะก่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่เกีย่ วกับความสัมพันธ์ของ
การโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บนอุ ปกรณ์ พกพา การมีส่วน
ร่วมกับตราสินค้าของผูบ้ ริโภค ความภักดีต่อตราสินค้าและความ
ตัง้ ใจซื้อ ส่ ว นในด้านปฏิบ ัติจะทํ าให้ผู้ป ฏิบ ัติมแี นวทางในการ
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นํ าไปประยุ ก ต์ ใช้เพื่อ ก่ อ ให้เกิด ประสิท ธิผ ลตามเป้ า หมายของ
องค์กรธุรกิจต่อไป

1. วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนํ าไปสู่การพัฒนา
กรอบแนวคิดการโฆษณาทางสือ่ สังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์พกพา
เพื่อเพิม่ การมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผู้บริโภค ความภักดีต่ อ
ตราสินค้าและความตัง้ ใจซื้อ

2. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนว คิ ด

3.1 ตัวแบบเอส โอ อาร์ (S-O-R MODEL: The StimulusOrganism-Response)
ตัวแบบเอส โอ อาร์ได้รบั การพัฒนามาจากทฤษฎีการ
ตอบสนองต่อสิง่ กระตุน้ แบบคลาสสิค
(S-R theory) ซึ่งถูกวิพากษ์ วจิ ารณ์ ว่ามีการเน้ นแต่ เพียงสิง่ กระตุ้น
จากภายนอก โดยไม่ให้ความสําคัญกับปั จจัยทางจิตวิทยาภายใน
เช่ น แรงจู ง ใจ ค วามส น ใจ และความมุ่ ง มาต รปรารถ น า
(Dewey,1896) ในปี 1929 Woodworth นักจิต วิทยาชาวอเมริก นั
ได้แนะนํ าทฤษฎี S-O-R ในการศึกษาพฤติกรรมมนุ ษย์ โดยเพิม่
Organism: O เพื่อเน้นความแตกต่างจากทฤษฎีการตอบสนองต่อ
สิง่ กระตุน้ แบบคลาสสิค S-R theory ของนักพฤติกรรมศาสตร์ โดย
ได้ตงั ้ ข้อสังเกตว่า สิง่ กระตุ้นจะทําให้เกิดผลหรือการตอบสนองที่
แตกต่ างกัน ขึ้น อยู่ก บั สถานะของสิ่งมีช ีว ิต “O” และให้คําจํากัด
ความเกี่ยวกับทฤษฎีน้ี กล่าวคือ Stimulus หมายถึงสิ่งที่ก ระตุ้น
การกระทําของบุ ค คล Organism คือความแปรปรวนของแต่ ล ะ
บุคคล และ Response หมายถึงพฤติกรรมการตอบสนองต่ อสิง่
กระตุน้ (Shen et al, 2014)
ต่อมา Mehrabian & Russell ได้พฒ
ั นาตัวแบบเอส โอ
อาร์ โดยการรวมแนวคิด ของสิ่ง มีช ีว ิต (Organism) เข้ า ไปอยู่
ระหว่ างสิ่งกระตุ้ น (Stimulus) และ การตอบสนอง (Response)
ซึ่ ง แนวคิ ด นี้ ไ ด้ ถู ก นํ า มาใช้ เพื่ อ สะท้ อ นสภาวะทางความคิ ด
(Cognitive) และความรู้ส ึก (Affective) ก่ อ นเกิด พฤติก รรมการ
ตอบสนองของแต่ ล ะบุ ค คล ดั ง นั ้น ตามตั ว แบบเอส โอ อาร์
สามารถอธิบายได้ว่า สิง่ ชี้นําทางสภาพแวดล้อมทําหน้าทีเ่ ป็ นสิง่
กระตุ้นภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความคิดและอารมณ์ภายใน
ของแต่ ล ะบุ ค คล และปั จ จัย ภายในเหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยผลัก ดัน ให้
เกิดปฏิกริ ยิ าตอบสนองด้วยการแสดงพฤติกรรมออกมา ดังแสดง
ในภาพที่ 1
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สิง่ กระตุน้
(Stimulus))

ความรูส้ กึ
นึกคิด
(Organism)

การตอบสนอง
(Response)

ภาพที่ 1 The Mehrabian-Russell S-O-R Model
ทีม่ า: สังเคราะห์มาจาก Mehrabian & Russell,1974
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ตัวแบบเอส โอ อาร์ มี
ศักยภาพในการอธิบายพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในบริบทสื่อสังคม
ออนไลน์ ดังนัน้ ในการทบทวนวรรณกรรม ผู้ว ิจยั จึงได้นํ ากรอบ
ทฤษฎีน้ี เป็ น แนวทางในการทําความเข้าใจปั จจัยสิง่ กระตุ้นและ
ความรู้สกึ นึกคิดที่ถู กกระตุ้น ในการผลักดัน ให้เกิดปฏิกริ ยิ าการ
ตอบสนองของผูบ้ ริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สิ่ งกระตุ้นภายนอก (Stimulus)
ตามทฤษฎีการตอบสนองต่อสิง่ กระตุน้ ภายนอก (S-OR) ข อ ง Mehrabian & Russell,1 9 7 4 ที่ ไ ด้ อ ธิ บ า ย ว่ า
สภาพแวดล้ อ มภายนอกทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นสิ่ ง กระตุ้ น ภายนอก
(Stimulus) ซึง่ สามารถส่งผลกระทบต่อความคิด (Cognitions) และ
อารมณ์ (Emotions) หรือ ความรูส้ กึ นึกคิด (Oganism) ของบุคคล
ก่ อ นแสดงพฤติ ก รรมการตอบสนองออกมา (Response) โดย
การศึกษาครัง้ นี้ได้ถอื ว่า การโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็ นสิง่
กระตุ้ น ภายนอกที่ส่ งผลกระทบต่ อ ความรู้ส ึก นึ ก คิด (Olney et
al,1991) ซึง่ ในทีน่ ้หี มายถึง การมีส่วนร่วมกับ
ตราสินค้าของผูบ้ ริโภค (Andriole,2010)
2) ความรู้สึกนึ กคิ ด (Organism)
แนวคิด เกี่ย วกับ ความรู้ส ึก นึ ก คิด (Organism) ได้ถู ก
นํ ามาใช้ในการประเมินความรูส้ กึ ทางอารมณ์ เพื่อสะท้อนให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพของการโฆษณา (Mehta,2000) ซึ่งจากการศึกษา
พบว่ า การมีส่ ว นร่ ว มกับ ตราสิ น ค้ า ของผู้ บ ริโ ภค (Consumer
Brand Engagement) เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ถูกนํ ามาใช้ในการประเมิน
ความรูส้ กึ นึกคิด (Organism) ทีม่ ตี ่อการโฆษณา โดยนักวิชาการมี
ความเชือ่ ว่าการทําความเข้าใจเกีย่ วกับการมีส่วนร่วมกับตราสินค้า
ของผู้บริโภคเป็ นสิง่ สําคัญ เนื่องจากเป็ นปั จจัยทีจ่ ะทําให้ผู้บริโภค
เกิดการรับรู้ต ราสิน ค้าที่แ สดงในการโฆษณาเป็ น การเสริมสร้าง
ความสัม พั น ธ์ ก ับ ลู ก ค้ า เดิ ม และลู ก ค้ า ใหม่ (Hennig-Thuran et
al,2004; Kim & Ko,2012) การสร้ า งความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า
(Appelbaum,2001; Bowden,2009; Sportt et al,2009;
Hollebeek, 2011a) และยั ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อค วามตั ้ง ใจซื้ อขอ ง
ผูบ้ ริโภค (Pentina et al,2013; Jayasingh & Venkatesh,2016)
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3) การตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (Response)
ตามทฤษฎีการตอบสนองต่อสิง่ กระตุน้ ภายนอก (S-OR) ของ Mehrabian & Russell,1974 ได้อธิบายว่าบุค คลจะแสดง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก าร ต อ บ ส น อ งอ อ ก ม า เมื่ อ ถู ก ก ร ะ ตุ้ น จ าก
สภาพแวดล้อมภายนอกทีส่ ่งผลกระทบผ่านมายังความรูส้ กึ นึกคิด
(Organism) ซึ่งในที่น้ี ห มายถึง การมีส่วนร่วมกับ ตราสิน ค้าของ
ผู้บริโภคและเกิดการตอบสนอง (Response) เป็ น ความภัก ดีต่ อ
ตราสินค้าและความตัง้ ใจซื้อ

การตอบสนอง
(Response)
3.2 การโฆษณาทางสือ่ สังคมออนไลน์ ผ่านอุ ปกรณ์ พกพา
(Social Media Advertising via Mobile Device)
Kaplan & Haenlein, 2010 ได้ นิ ย ามคํ า ว่ า สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ ค ือ กลุ่มของโปรแกรมประยุ ก ต์ ท างอิน เตอร์เน็ ต โดยมี
รากฐานทางเทคโนโลยี เว็ป 2.0 ที่ช่ ว ยให้ม ีก ารสร้า งหรือ การ
แลกเปลีย่ นเนื้อหาทีผ่ ใู้ ช้สร้างขึน้
สื่อ สัง คมออนไลน์ ไ ด้เข้ามามีบ ทบาทต่ อ การดํ าเนิ น
ธุรกิจในด้านการสื่อสารโดยรวมขององค์กรทีแ่ ตกต่ างไปจากการ
สื่อ สารการตลาดแบบเดิม ๆ ที่นั ก การตลาดมัก จะเป็ นผู้ส่ งสาร
ออกไปเพีย งฝ่ ายเดีย ว กลายเป็ นการเข้า ไปมีส่ ว นร่ว มในการ
สนทนากับ ผู้บ ริโภคเป็ น ส่ว นใหญ่ (Hennig-Thurau et al,2010)
ด้วยการเกิดขึ้นของเว็ป 2.0 ทําให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูล
ต่างๆ ผ่านทางสื่อออนไลน์ อีกทัง้ เป็ นการพัฒนาเว็บไซต์ ท่เี ปิ ด
โอกาสให้ผู้บริโภคเข้าไปมีส่ว นร่ว มในการพัฒ นาเนื้อ หาได้ด้ว ย
ตนเอง ทําให้เกิดสังคมออนไลน์ ข้นึ ในรูปแบบต่ างๆไม่ว่ าจะเป็ น
บล็อก เว็บไซต์โต้ตอบ วีดโี อ หรือLive ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้คนทัวไปได้
่
สร้างเนื้อหาและสื่อสารออกไปสู่สาธารณชน และเกิดปฏิสมั พันธ์
กันทัง้ กับเพื่อนทีร่ จู้ กั รวมไปถึงเพือ่ นใหม่ทไ่ี ด้พบบนโลกออนไลน์
ดังนั ้น โอกาสที่ผู้บ ริโ ภคจะเชื่อ ตามคํ า โฆษณากล่ า วอ้ า งของ
ผลิตภัณฑ์เริม่ ลดน้อยลง แต่จะหันไปเชื่อถือคําแนะนําผ่านคําพูด
จากปากของคนใกล้ช ิด ที่ใช้ ต รา สิน ค้ านั น้ ๆจริงมากกว่ า เช่ น
เพื่อ น คนรู้จกั หรือ ผู้ท่ีมอี ิท ธิพ ลทางการตลาด ตามที่ Moran &
Gossieaux, 2010 ได้กล่าวถึง กลยุทธ์สอ่ื สังคมออนไลน์ ทป่ี ระสบ
ความสําเร็จนัน้ จะต้องเริม่ จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนทนา
กับ ผู้ บ ริโ ภค รับ ฟั งในสิ่ ง ที่ ชุ ม ชนออนไลน์ สนทนาเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการขององค์กร ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิด
ความสัม พัน ธ์ ท างสัง คมระหว่ า งผู้ บ ริโ ภคและบริษั ท ซึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของกลยุทธ์สอ่ื สังคมออนไลน์

วีรพร สุพจน์ธรรมจารี และ ปรีดา ศรีนฤวรรณ
Zarrella,2010 ได้นิยาม Social Media Advertising ว่า
เป็ นรู ป แบบการชํ า ระเงิน ของตราสิน ค้ า ผ่ า นตัว แทนโฆษณา
ออนไลน์เพือ่ ให้ตวั แทนทําหน้าทีใ่ นการให้บริการ หรือการส่งเสริม
การตลาดแก่ธุรกิจโดยต้องมีการวางแผนงบประมาณ และข้อความ
ทีใ่ ช้ในการสือ่ สารอย่างมีระเบียบแบบแผน
จากการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยการโฆษณาผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า นักวิชาการได้มกี ารศึกษาปั จจัยทีใ่ ช้เป็ น
องค์ ป ระกอบของการโฆษณาผ่ านสื่อ สังคมออนไลน์ ในหลายๆ
ปั จจัยด้วยกัน แต่ จะมีเพียงไม่ก่ปี ั จจัยที่นักวิชาการให้ความสนใจ
ศึกษากันเป็ นจํานวนมาก ได้แก่ ปั จจัยความน่ ารําคาญ (Irritation)
ซึ่งหมายถึง ผลกระทบที่เป็ นสาเหตุ ให้เกิดความขุ่นเคืองและอาจ
ขัด แย้ ง กับ ค่ า นิ ย มของผู้ ใช้ (Oh & Xu,2003) ซึ่ ง Sandage &
Leckenby,1980 ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์ทน่ี ักโฆษณาใช้ในการแข่งขัน
เพื่อ ดึงดู ด ความสนใจอาจสร้างความรํา คาญใจให้ ก ับ ผู้บ ริโ ภค
(Rettie et al, 2001) จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยความน่ ารําคาญมี
อิทธิพลในเชิงลบต่ อทัศนคติหรือการมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของ
ผู้บ ริโ ภค (Logan et al,2012; Alsamydai & Khasawneh, 2013;
Saadeghvazire, 2013)
ในขณะทีป่ ั จจัยความน่ าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง
ความน่ าเชื่อ ถือ ความเลื่อ มใสศรัท ธา และความไว้ว างใจของ
ผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (MacKenzie &
Lutz, 1989) ซึ่งความน่ าเชื่อถือเป็ นปั จจัยที่สําคัญของการสื่อสาร
ผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ เพราะหากผู้บริโภคไม่ไว้ว างใจหรือ ไม่ม ี
ความเชื่อมันในสื
่
่อโฆษณาแล้ว ผู้บริโภคจะไม่ให้ค วามสนใจต่ อ
เนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ท่โี ฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Johnson
& Kaye,1998; Zha et al,2015) จากการศึ ก ษ าพ บว่ า ค วาม
น่ าเชื่อถือมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติหรือการมีส่วนร่วมกับตรา
สินค้าของผูบ้ ริโภค (Alsamydai & Khasawneh,2013)
ปั จจั ย ด้ า นความบั น เทิ ง (Entertainment) เป็ นสิ่ ง
กระตุ้ น ของการโฆษณาผ่ านสื่อ สังคมออนไลน์ เพื่อ สร้างความ
บั น เ ทิ ง ห รื อ ค ว า ม สุ ข ท า ง อ า ร ม ณ์ ( Ducoffe, 1996;
McQuail,1994) และยังเป็ นปั จจัยทีผ่ บู้ ริโภครับรูว้ ่าเนื้อหาของการ
โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ควรจะให้ความสนุ กสนาน ความชื่น
ชอบ และความน่ าตื่ น เต้ น เพื่ อ สร้ า งความบั น เทิ ง และเพิ่ ม
ประสบการณ์ ท่ดี ีให้ก บั ผู้บริโภค (Alwitt&Prabhakar, 1992) จาก
การทบทวนวรรณกรรมยังพบว่า ความบันเทิงมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อ
ทัศ นคติห รือ การมีส่ ว นร่ ว มกับ ตราสิน ค้า (Hamidizadeh,2012;
Alsamydai & Khasawneh,2013; Cvijikj & Michahelles, 2013;
Celebi, 2015)
นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยการให้ขอ้ มูล (Informativeness)
ซึ่งหมายถึงความสามารถของการโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์
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เพื่อเพิม่ การมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผูบ้ ริโภค ในการให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ (Ducoffe,1996; Van Der Waldt et
al,2009) โดยข้อมูลทีส่ ่งมอบให้กบั ผูบ้ ริโภคควรนําเสนอคุณสมบัติ
เชิงคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ทันเวลา และมีประโยชน์ (Siau &
Shen,2003) จ า ก ก า ร ศึ ก ษ าพ บ ว่ าปั จ จั ย ก า ร ให้ ข้ อ มู ล มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อทัศนคติหรือการมีส่วนร่วมกับตราสินค้า
ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค (Mir,2012; Logan et al,2012; Alsamydai &
Khasawneh,2013; Cvijikj & Michahelles,2013; Celebi,2015)
จากการทบทวนวรรณกรรมในบริบทของการโฆษณา
ทางสือ่ สังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์พกพาเพือ่ เพิม่ การมีส่วนร่วมกับ
ตราสินค้าของผูบ้ ริโภคและความตัง้ ใจซื้อพบว่า ยังมีอกี ปั จจัยหนึ่ง
ทีม่ คี วามสําคัญ คือ การเข้าถึงข้อมูล(Information access) ซึง่ เป็ น
แรงจู ง ใจในการค้ น หาข้ อ มู ล และความตั ง้ ใจซื้ อ (Mikalet et
al,2013) โดยมีส ภาพแวดล้อมที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้า
และค้นหาข้อมูลได้ในทุกทีท่ ุกเวลา ยกตัวอย่างเช่น การมีลงิ ค์ไป
ยังนิตยสารหรือบล็อกของร้านค้าปลีกเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคได้มากขึ้น จากการศึกษาพบว่า ปั จจัย
การเข้าถึงข้อมูลมีอิทธิพลต่อการสร้างความภักดีต่อตราสินค้าซึ่ง
จะส่งผลต่อความตัง้ ใจซื้อ (Anderson et al,2014)
จากความสําคัญ ของการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ดังที่ไ ด้
กล่าวไว้ในตอนต้นว่า จํานวนผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตในประเทศไทยมีถงึ
56% ซึ่ ง สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ย ของโลก 48% มี จํ า นวนผู้ ใ ช้ เ ว็ ป ไซต์
เครือ ข่ายสังคมออนไลน์ ผ่ านอุ ปกรณ์ พ กพา 34 ล้านคนคิดเป็ น
50% ของประชากรทัง้ หมด และที่น่ า สนใจคือ ประเทศไทยมี
จํานวนผู้ใช้อุ ปกรณ์ พ กพาทัง้ หมด 47 ล้านคนคิดเป็ น 69% ของ
ประชากรทัง้ หมด โดยมีก ารสังซื
่ ้ อ สิน ค้าออนไลน์ ผ่ านอุ ป กรณ์
พกพาถึง 31% ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะ
นํ าปั จจัย ความน่ าเชื่อ ถือ ความบัน เทิง การให้ข ้อ มูล และการ
เข้าถึงข้อ มูล มาเป็ น องค์ป ระกอบของการโฆษณาทางสื่อ สังคม
ออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์พกพา โดยมีความเชื่อว่า องค์ประกอบของ
การโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บนอุปกรณ์พกพาทัง้ 4 ปั จจัยนี้
จะมีอทิ ธิพลต่อการสร้างการมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผู้บริโภค
ความภักดีต่อตราสินค้าและความตัง้ ใจซื้อ
3.3 การมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผูบ้ ริโภค (Consumer
Brand Engagement: CBE)
ในการสํารวจรากฐานแนวคิดการมีส่วนร่วมของลูกค้า
นั น้ พบว่ า ทฤษฎีแ รกเริ่ม ที่ถู ก นํ า มาใช้ในการอธิบ ายแนวคิด
การต ลาดเชิ ง สั ม พั น ธ์ (Relationship Marketing: RM) ที่ เ ป็ น
รากฐานแนวคิดของการมีส่วนร่วม (engagement) คือทฤษฎีการ
แลกเปลีย่ นทางสังคม (The social exchange theory: SET) ซึ่งมี
หลักการพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญ คือ การสร้างความสัมพันธ์ทม่ี กี ารพัฒนา
ตลอดเวลาจนเกิดเป็ น ความไว้ว างใจ ความซื่อ สัต ย์ และความ
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ผูกพัน โดยทุกฝ่ ายจะปฏิบตั ติ ามกฏของการแลกเปลีย่ นในรูปแบบ
ทีเ่ ป็ นปทัสถานของกลุ่ม (Emerson,1976) ส่วนแนวคิดการตลาด
เชิงสัมพันธ์มหี ลักการของแนวคิดทีส่ ําคัญคือ เป็ นการแลกเปลีย่ น
เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิด ประโยชน์ ต่ อ ทุ ก ฝ่ ายที่ ม ีค วามเกี่ ย วข้อ งในการ
แลกเปลีย่ น แต่ ด้วยข้อจํากัดของ RM ในหลายๆ ประการดังเช่น
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างลูกค้ากับ
ตราสินค้ายังเป็ นการขับเคลื่อนโดยองค์กร ซึ่งขัดกับสภาพความ
เป็ น จริงที่เกิดขึ้น ในปั จจุ บนั ที่บุคคลจะไม่ได้เป็ นเพีย งผู้รบั ที่ไม่ม ี
การโต้ต อบต่อสิง่ กระตุ้นทางการตลาดอีกต่ อไป แต่ จะเป็ นผู้ร่วม
สร้างสรรค์คุณค่า และมีการโต้ตอบในเชิงรุกมากขึน้ (Sawhney et
al,2005; Vargo & Lusch,2004) จึงได้เกิด แนวคิด กระบวนทัศ น์
ด้านการบริก าร (Service Dominant Logic: S-D logic) เพื่อ ตอบ
โจทย์ความต้องการขององค์กรที่กําลังมองหาการมีส่วนร่วมของ
ผู้ บ ริ โ ภ ค และการมี ส่ ว น ร่ ว มกั บ ต ราสิ น ค้ า ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
(Prahalad & Ramaswamy,2004; Sawhney et al,2005)
แนวคิ ด การมีส่ ว นร่ ว ม (Engagement) ได้ ร ับ ความ
สนใจจากผู้ประกอบการในการนํ ามาเป็ นตัวชี้วดั ใหม่ท่ใี ช้สําหรับ
การวัดประสิทธิภาพของตราสินค้า (Bowden,2009; Kumar et al,
2010; MSI-Marketing Science Institute,2010) ด้ว ยเหตุ ผ ลที่ว่ า
การสือ่ สารแบบทางเดียวแบบเดิมได้ถูกเปลีย่ นเป็ นการสือ่ สารแบบ
สองทางที่ม ีก ารโต้ ต อบระหว่ างตราสิน ค้ ากับ ผู้บ ริโ ภค (Kim &
Ko,2012) โดยแนวคิดของการมีส่วนร่วมนัน้ ได้รบั ความสนใจจาก
นั ก วิ ช าการทางการตลาดเมื่ อ ไม่ น านมานี้ (Hollebeek,2012;
Vivek et al,2012; Brodie et al,2011b; Van Doorn et al,2010;
Calder et al,2009; Higgins & Scholer,2009) ดั ง จะเห็ น ได้ ว่ า
ในช่ ว งก่ อ นปี 2005 มีบ ทความทางวิช าการน้ อ ยมากในด้ า น
การต ลาดที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง คํ า ว่ า “การมี ส่ ว น ร่ ว ม” (Brodie et
al,2011a) อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าปั จจุบนั คําว่า“การมีส่วนร่วม”จะ
กําลังได้รบั ความนิยม แต่ในขณะเดียวกันการสํารวจแนวคิดในเชิง
ประจัก ษ์ ย งั มีไม่เพีย งพอ (Calder et al,2009; Vivek et al,2012)
จึงทําให้ยงั ขาดความชัดเจนและความสอดคล้องกันของคํานิยาม
รูปแบบ มิติ การวัด รวมถึงการดําเนินงานของการมีส่วนร่วมของ
ลูกค้าที่เหมาะสม (Hollebeek,2011; Sprott et al,2009) ด้วยเหตุ
นี้แนวคิดที่ชดั เจนและความเป็ นสากลของการมีส่วนร่วมทางด้าน
การตลาดจึ ง กํ า ลั ง เป็ นที่ ต้ อ งการ (Bolton,2011; Gambetti &
Graffigna,2010; Mollen & Wilson,2010; Little & Little,2006)
จากการตรวจสอบวรรณกรรมการตลาดทีเ่ กีย่ วกับการมี
ส่วนร่วมในด้านการตลาดได้ช้ใี ห้เห็นว่ามีการเกิดขึ้นของรูปแบบ
ย่อยของการมีส่วนร่วมมากมาย ยกตัวอย่างเช่ น การมีส่ วนร่ว ม
ข อ ง ลู ก ค้ า (Brodie et al,2011; Bowden,2009; Patterson et
al,2006) การมีส่ ว นร่ว มของผู้บริโภค (Brodie et al,2013; Vivek
et al,2010) ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ ต ร า สิ น ค้ า ข อ ง ลู ก ค้ า
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(Hollebeek,2011) พฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มของลู ก ค้ า (Van
doorn et al,2010) ก าร มี ส่ ว น ร่ ว ม โด ย ทั ่ว ไป (Gambetti &
Graffigna,2010; Higgins & Scholer, 2009) และการมีส่ ว นร่ ว ม
ของผูบ้ ริโภคออนไลน์ (Mollen & Wilson,2010) ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงการขาดความชัดเจนและความสอดคล้องกันเกีย่ วกับแนวคิด คํา
นิยามที่เหมาะสม และมิติท่ใี ช้ในการวัด อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่
ของคําจํากัดความจะใช้ภ าพรวมหลายมิติของการมีส่วนร่วมซึ่ง
ประกอบด้ ว ย Cognitive Emotional Behavioral เป็ นมุ ม มองที่
ได้รบั การอ้างถึงอย่างแพร่หลายในวรรณกรรม (May et al, 2004;
Patterson et al, 2006; Brodie et al,2011)
นอกจากนี้ ความหลากหลายของแนวคิดการมีส่วนร่วม
ยังเผยให้เห็นข้อสังเกตทีส่ าํ คัญคือ การมีส่วนร่วมเป็ นกระบวนการ
ที่ส ามารถอธิบ ายลัก ษณะด้ว ยการปฏิส ัม พัน ธ์ ท่ีเฉพาะเจาะจง
ดังเช่ น งานวิจยั ของ Sprott et al,2009 ที่ศ ึก ษาเรื่อ งการมีส่ ว น
ร่วมกับตราสินค้าในแนวคิดของตนเอง และหรือเป็ นการอธิบาย
ประสบการณ์ ร่ว มระหว่างผู้ก ระทํ า (subject) เช่ น ผู้บ ริโภคกับ
ผู้ถู ก กระทํ า (object) เช่ น ตราสิน ค้ า ดัง ตัว อย่ า งงานวิจ ัย ของ
Hollebeek,2011b ที่ศกึ ษาการมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของลูกค้า
และ/หรือ เป็ นการอธิบายที่มุ่งเน้ น บริบ ทของแนวคิด เป็ น กุ ญ แจ
สําคัญ เช่ น งานวิจ ัย การมีส่ ว นร่ ว มบนออนไลน์ ข อง Calder et
al,2009
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกับ แนวคิด นิ ย าม
ศัพท์ และมิตใิ นการวัดการมีส่วนร่วม (engagement) ดังทีไ่ ด้กล่าว
ไว้ในข้างต้น ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึงได้ใช้คําว่า Consumer
Brand Engagement เพื่ อ เป็ น ก ารส ะท้ อ น ให้ เห็ น ถึ ง ก าร มี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูบ้ ริโภคกับตราสินค้า และได้ให้นิยามศัพท์ว่า
คือ การปฏิ ส ัม พั น ธ์ โ ต้ ต อบระหว่ า งผู้ บ ริโ ภคกับ ตราสิ น ค้ า ที่
เฉพาะเจาะจงในระดับของการมีส่วนร่วมทีป่ ระกอบด้วย cognitive
emotional และ behavioral ซึ่ ง เป็ นแนวคิด ที่ม ีค วามเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวคิดที่เป็ นรากทฤษฎีของการมีส่วนร่วมคือ S-D
logic และ RM ที่ มุ่ ง เน้ น ก ารมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ เ ชิ ง โต้ ต อ บแล ะ
ประสบการณ์การร่วมสร้างสรรค์คุณค่าในเครือข่ายของผูม้ สี ่วนได้
เสีย นอกจากนี้ผู้ว ิจยั ยังสนใจศึก ษามิติท่ีใช้ในการวัดการมีส่ ว น
ร่ ว มกับ ตราสิน ค้ า ของผู้ บ ริโ ภคที่ถู ก พัฒ นาโดย Hollebeek et
al,2014 ซึ่ งมี 3 มิ ติ ป ระก อ บ ด้ ว ย cognitive processing (C)
affection (E) and activation (B) เพื่อ สะท้อ นให้เห็น ถึงขอบเขต
ของแนวคิดการมีส่วนร่วมทีก่ ว้างขึน้ (Brodie et al, 2011a)
การศึกษาครัง้ นี้ จึงคาดหมายว่า การมีส่วนร่วมกับตรา
สิน ค้ า นอกจากจะส่ ง ผลต่ อ ผู้ บ ริโ ภคในการสร้า งการแนะนํ า
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าแล้ว ยังเป็ นการร่วมสร้างประสบการณ์
และคุณ ค่า รวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการนวัต กรรมของ

วีรพร สุพจน์ธรรมจารี และ ปรีดา ศรีนฤวรรณ
องค์กร และก่อให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้า (Hoyer et al,2010;
Prahalad & Ramaswamy,2004; Brodie et al,2011) และความ
ตัง้ ใจซื้อ (Pentina et al,2003 ; Jayasingh & Venkatesh,2016)
3.4 ความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า (Brand Loyalty) และ
ความตัง้ ใจซื้อ (Purchase Intention)
3.4.1 ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) จะ
เกิดขึ้น เมื่อผู้บริโภคได้รบั การกระตุ้นให้มสี ่วนร่ว มกับตราสิน ค้า
(Appelbaum, 2 0 0 1 ; Higgins,2 0 0 6 a,b; Schau et al,2 0 0 9 ;
Bowden,2 0 0 9 ; Sportt et al, 2 0 0 9 ; Pham et al, 2 0 0 9 ;
Hollebeek,2011a,2013; Chan et al,2014) ผู้ บ ริโ ภคยิ่ง มีส่ ว น
ร่วมกับตราสินค้าสูง จะมีความภักดีต่อตราสินค้ามากกว่าผูบ้ ริโภค
ทีม่ สี ว่ นร่วมกับตราสินค้าตํ่า (Sportt et al, 2009)
ความภักดีต่อตราสินค้าได้รบั การนิยามจากนักวิชาการ
ในหลายๆแง่มุม ยกตัวอย่างเช่น Aaker,1991 นิยามว่าเป็ นความ
ผูกพันทีล่ กู ค้ามีให้กบั ตราสินค้า Keller,1998 ให้ความหมายว่าเป็ น
พฤติกรรมเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในตลาดทีส่ ามารถ
เห็ น ได้ จ ากจํ า นวนของการซื้ อ ซํ้ าของผู้ บ ริโ ภ ค ในขณ ะที่
McAlexander et al,2002 กล่ า วว่ า ความภั ก ดี เป็ นพฤติ ก รรม
พืน้ ฐานของการมีส่วน
ร่ว มกับ ชุ ม ชนตราสิน ค้า ผู้บริโภคจะเข้าร่ ว มในชุ มชนของตรา
สิ น ค้ า เพ ราะมี ค วาม ช อบ แล ะมี ค ว าม ภั ก ดี ต่ อ ต ราสิ น ค้ า
(Gummerus & Liljander,2012)
แนวคิดและระดับของความภักดีเป็ น ตัวชี้วดั สําคัญที่ใช้
วัด ความสําเร็จของกลยุ ท ธ์ก ารตลาด เนื่ อ งจากความภัก ดีข อง
ผู้บริโภคจะทําให้เกิดการซื้อสินค้าซํ้าและบอกต่ อไปยังบุ คคลอื่น
(Flavian et al, 2001) ซึ่งจะนํ าไปสู่ความสามารถในการทํากําไร
และการเติบโตของบริษทั (Molla & Licker,2001)
การใช้ ส่ื อ ทางสั ง คมออนไลน์ เป็ นหนึ่ ง ในกลยุ ท ธ์
การตลาดทีม่ เี ป้ าหมายเพื่อสร้างความภักดี ซึ่งการวัดความสําเร็จ
สามารถมองได้จาก 2 มุมมองดังนี้
1) มุมมองจากผูป้ ระกอบการ Baer,2009 ได้กล่าว
ว่าความภักดีทเ่ี กิดขึน้ หลังจากการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์สามารถวัด
ได้จากเวลาที่ใช้ในเว็บไซต์ การเข้าชมซํ้า ผู้ติดตาม อัตราการ
ยอมรับเนื้ อ หา การกล่ าวถึงซํ้ าจากสังคม การบอกต่ อ และการ
แสดงความคิด เห็น รวมถึงการเชื่อ มต่ อ ทางสังคมระหว่า งผู้ซ้ือ
(Castronovo & Huang,2012)
2) มุมมองของผูบ้ ริโภค ความภักดีสามารถวัดได้ดว้ ย
วิธีใดวิธีหนึ่ ง ดังต่ อไปนี้ 2.1) วิธีการทางพฤติ กรรม 2.2) วิธีการ
ทัศนคติ 2.3) วิธกี ารผสมผสาน (Jacoby & Chestnut,1978)
จากการทบทวนวรรณกรรมได้แสดงให้เห็น ว่ า ส่ว นใหญ่
การให้คํานิยามของความภักดีจะให้ความ สําคัญกับความผูกพัน
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ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อตราสินค้าและการซื้อผลิตภัณฑ์ซ้าํ ในตราสินค้า
เดิม ดังนัน้ ในการศึก ษาครัง้ นี้ผู้ว ิจยั จึงให้คํานิ ย ามความภัก ดีว่ า
เป็ นความผู ก พัน ของผู้บ ริโ ภคที่เกิด จากการมีส่ ว นร่ ว มกับ ตรา
สินค้าและเกิดเป็ นความมุง่ มันที
่ จ่ ะซื้อ
ตราสินค้านี้อีกครัง้ นอกจากนี้ในการวัดความภักดีของผู้บริโภค
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดการวัดจากวิธกี ารทางทัศนคติ ซึ่งเป็ นตัวแปรที่
มีมติ ใิ นการวัดเหมือนกับตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือการมี
ส่ว นร่ว มกับตราสิน ค้าของผู้บ ริโภค (CBE) โดยวิธีก ารนี้ จะวัด
ความภัก ดีจ ากความชอบในตราสิน ค้ าหรือ ความตัง้ ใจซื้ อ ของ
ผู้บริโภค ซึ่งแนวคิดนี้ ยังมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Anderson et al, 2014 ที่พ บว่า ความภักดีต่ อตราสินค้าจะส่ งผล
ถึงความตัง้ ใจซื้อของผูบ้ ริโภค
3.4.2 ความตัง้ ใจซื้อ (Purchase Intention) เป็ น คํ า
ทีใ่ ช้ในการอธิบายถึงขัน้ ตอนทางจิตใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ทีผ่ บู้ ริโภคได้มกี ารพัฒนาความตัง้ ใจไปสู่การซื้อจริงในตราสินค้าที่
ได้ ต ั ้ง เป้ าหมายไว้ (Wells et al,2011; Dodds et al, 1991)
นักวิจยั และผู้ปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่ ได้เริม่ ให้ค วามสําคัญกับความ
ตัง้ ใจซื้อของผู้บริโภคโดยใช้ส่อื สังคมร่วมกับผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (ROI) และมีบางส่วนที่ได้ตระหนักถึงการวัดผลตอบแทน
จากการมีส่วนร่วม (ROE) แทนที่ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบ
ดัง้ เดิมมากขึน้ (Weinberg & Pehlivan, 2011; Kelly, 2013)
Lavidge & Steiner,1961 ได้ ก ล่ า วว่ า ความตั ง้ ใจซื้ อ
(PI) เป็ นขัน้ สุดท้ายในส่วนของอารมณ์ (affective) ของ the HOE
model ทีท่ ําให้ผบู้ ริโภคเกิดความตัง้ ใจซื้อผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า
(Hutter et al,2013) ซึ่ งเป็ น เป้ าห ม าย ห ลั ก ข อ งก ารสื่ อ ส าร
การตลาดทีถ่ ูกนํามาใช้ในการวัดประสิทธิภาพในกิจกรรมสื่อสังคม
ขององค์กร ดังนัน้ สือ่ สังคมควรมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจซื้อ
ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค (Keller,2008; Kapferer,2008) Fishbein &
Ajzen, 1975 ได้ช้ใี ห้เห็นว่าการให้ความ สําคัญต่อการตอบสนอง
ของผู้บ ริโภคเป็ น สิ่งสําคัญ เนื่ อ งจากการตอบสนองหรือ ความ
ตัง้ ใจซื้อ จะช่ว ยในการพยากรณ์ พ ฤติก รรมการซื้อ ของผู้บ ริโภค
(Engel et al, 1978; Warshaw,1980; Kim et al, 2010) ไ ด้ มี
นักวิจยั จํานวนหนึ่งได้ตรวจสอบความตัง้ ใจของผูบ้ ริโภคในคําสั ่ง
ซื้ อ ที่ พ ย าก รณ์ ว่ ามี ก ารซื้ อ จริ ง (Hsu et al,2006; Pavlou &
Fygenson,2006) ความตัง้ ใจซื้อ จึง เป็ นประเด็น สํ า คัญ ของการ
บริหารจัดการองค์กรทีจ่ ะต้องมีการประมาณการอย่างละเอียดและ
รอบคอบ (Kim et al, 2010) ความตัง้ ใจซื้อ ได้ร บั การนิ ย ามจาก
นั ก วิ ช าก าร เป็ น จํ า น ว น ม าก ดั ง เช่ น ก าร ให้ นิ ย าม ข อ ง
Zeithaml,1988 ; Schiffman & Kanuk,2009 ว่าเป็ นการตัดสินใจที่
จะซื้อสินค้าของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่ขน้ึ อยู่กบั มูลค่าของผลิตภัณฑ์
และคําแนะนําจากผูบ้ ริโภคอื่น ๆ ทีไ่ ด้บอกต่อกันมา (Dehghani &
Tumer,2015) ในขณะที่ Moorman et al,1993 ได้ให้นิยามว่าเป็ น
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การบ่งบอกถึงความเป็ นไปได้ในการซื้อทีแ่ ท้จริง และยังสะท้อนให้
เห็นถึงความมุ่งมันหรื
่ อความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของ
ผู้บ ริโภคด้ว ย นอกจากนี้ Schlosser et al,2006 ที่ศ ึกษาความ
ตัง้ ใจซื้ อ ในบริบ ทออนไลน์ ไ ด้ ให้ นิ ย ามว่ า เป็ นความตัง้ ใจของ
ผู้บริโภคในการซื้อสิน ค้าออนไลน์ ค รัง้ แรกจากบริษัท แม้ว่าจะมี
ประวัตกิ ารซื้อสินค้าออนไลน์ กบั บริษทั อื่นก็ตาม ความตัง้ ใจซื้อยัง
เป็ นการสะท้อ นถึงความไว้ว างใจของผู้บ ริโ ภค ในการเปิ ด เผย
ข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ สังซื
่ ้อสินค้าทางออนไลน์
นักวิชาการได้มกี ารพัฒนาทฤษฎีและรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
ใช้อ ธิบ ายถึงการเกิด ขึ้น ของความตัง้ ใจซื้อ โดยในปั จจุ บ ัน ได้ม ี
ทฤษฎีและรูปแบบทีใ่ ช้ในการศึกษาความตัง้ ใจซื้อของผูบ้ ริโภคใน
มุมมองทีแ่ ตกต่างกันดังนี้ คือ
1) ความตัง้ ใจซื้อตามทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล
ทฤษฎีก ารกระทํ าด้ว ยเหตุ ผ ล (Theories of Reasoned
Action:TRA) ได้รบั การพัฒนาโดย Ajzen & Fishbein,1980 TRA
มีขอ้ สมมติว่ าบุค คลเป็ น ผู้มเี หตุ ผ ลและจะพิจารณาถึงผลกระทบ
จากการกระทําของตนก่อนทีจ่ ะตัดสินใจดําเนินการโดยเป้ าหมาย
สูงสุดของ TRA คือ การทํานายและทําความเข้าใจพฤติกรรมของ
คน และได้ระบุว่าความตัง้ ใจของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมเป็ น
ปั จจัยโดยตรงที่ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างแท้จริง ดังนัน้
ความตัง้ ใจของบุ ค คลจึงเป็ น หัว ใจสําคัญ ของ TRA ที่บ่งบอกถึง
ความเต็ ม ใจของบุ ค คลในการกระทํ า ตามพฤติก รรมที่กํ า หนด
(Ajzen,1991)
2) ความตัง้ ใจซื้อตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ท ฤ ษ ฎี พ ฤ ติ ก รรม ต าม แ ผ น (Theory of planned
behavior: TPB) เป็ นทฤษฎีทพ่ี ฒ
ั นามาจากทฤษฎีการกระทําด้วย
เหตุ ผลโดย Ajzen,1991 เพื่อให้สามารถพยากรณ์ ความตัง้ ใจและ
พฤติกรรมของมนุ ษ ย์ได้ดยี ิ่งขึ้น โดยได้มกี ารเพิ่มองค์ประกอบ
เกี่ ย วกับ การควบคุ ม ความเชื่อ (Control Beliefs) และการรับ รู้
ความสามารถในการควบคุ มพฤติก รรม (Perceived Behavioral
Control) เพื่อ ทํ าให้ส ามารถอธิบ ายพฤติก รรมที่ไ ม่ ได้อ ยู่ในการ
ควบคุมของบุคคลได้อย่างเต็มที่
TPB เป็ น รู ป แบ บ ห นึ่ งใน ก ารวิ จ ั ย ที่ ใ ช้ ก ั น อ ย่ าง
แพร่หลายมากทีส่ ุดสําหรับการคาดการณ์พฤติกรรมของบุคคลจาก
ความตั ง้ ใจ (Armitage & Conner,2001; Hsu et al,2006) โดย
รูปแบบของทฤษฎีได้แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมของแต่ ละบุคคล
ได้รบั อิทธิพลจากความตัง้ ใจ (Intention) โดยทีค่ วามตัง้ ใจจะได้รบั
อิทธิพลจากทัศนคติท่มี ตี ่อการแสดงพฤติกรรม (Attitude Toward
Behavior) บรรทัด ฐานส่ ว นบุ ค คล(Subjective Norm) และการ
รั บ รู้ ค วามส าม ารถ ใน ก ารค ว บ คุ ม พ ฤ ติ ก รรม (Perceived
Behavioral Control)
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การโฆษณาทางสือ่ สังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์พกพา…
3) ความตัง้ ใจซื้อตามรูปแบบการยอม รับ
เทคโนโลยี
รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model:TAM) ได้รบั การพัฒนาโดย Davis,1989TAM เป็ นรูปแบบ
ที่ใช้ในการอธิบายกระบวนการตัด สิน ใจของบุ ค คลที่จ ะยอมรับ
เทคโนโลยีร ะบบข้อ มูล ใหม่ ข องผู้บ ริโภค (Davis,1989) ซึ่ง ได้
แสดงถึงปั จจัยสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ที่มคี วามสัมพัน ธ์
ต่อความตัง้ ใจและพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี
4) ความตัง้ ใจซื้อตามทัศนคติของผูบ้ ริโภค
Thomas & Znaniecki,1918 ถือเป็ นบุคคลแรกทีท่ าํ การ
วิจยั ในเชิงทัศนคติและใช้เพือ่ อธิบายพฤติกรรมทางสังคม ทัศนคติ
จัดว่าเป็ นกระบวนการทางจิตทีเ่ ป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมทีแ่ ท้จริง
ของมนุ ษย์ (Thomas & Znaniecki,1918) ดังนัน้ นักวิทยาศาสตร์
ทางสังคมจึงมีความเชือ่ ว่าทัศนคติสามารถนํามาใช้เพือ่ อธิบายและ
ทําความเข้าใจพฤติกรรมของมนุ ษย์
Osgood et al,1971 ได้นิยามคําว่าทัศนคติ คือ ความมี
ใจโน้มเอียงต่อการตอบสนองจากการประเมิน หรือความโน้มเอียง
ในการเข้าใกล้ในสิง่ ที่ช่นื ชอบหรือการหลีกเลี่ยงในสิง่ ที่ไม่เป็ นไป
ตามความคาดหวัง
ทัศ นคติ ม ี 3 องค์ ป ระกอบได้ แก่ ความคิ ด (Cognitive)
ความรู้ส ึก(Affective) และพฤติ กรรม (Behavior) โดยองค์ ประกอบ
เหล่านี้เป็ นหลักของการวิเคราะห์ทศั นคติ (Katz,1960; Rosenberg
& Hovland,1960) ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีความหมายดังนี้ คือ
ความคิดหมายถึง ความเชื่อทีบ่ ุคคลมีเกีย่ วกับทัศนคติ ความรูส้ กึ
หมายถึง สิ่ง ที่ไ ด้ ร ับ การประเมิน และในส่ ว นของพฤติ ก รรม
หมายถึง การกระทําและการตอบสนองต่อทัศนคติ และนอกจากนี้
ทั ศ นคติ ย ั ง ได้ ร ับ การพั ฒ น าโดย MacKenzie et al,1986 ใน
รูปแบบการเป็ นสื่อกลางของทัศนคติ (Attitude mediation model)
เพื่อ ใช้ในการวัด ประสิท ธิผ ลของการโฆษณา โดยประสิท ธิผ ล
สามารถวัด ได้จ าก การจดจํา การยอมรับ การให้เหตุ ผ ล การ
เปลีย่ นแปลงทัศนคติ และความตัง้ ใจซื้อ (Stewart & Furse,1986)
ซึง่ ในท้ายทีส่ ุด ทัศนคติของผูบ้ ริโภคจะมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจซื้อ
(Engel et al,1990; Bush et al,1999) จ า ก ก า ร ท บ ท ว น
วรรณกรรมเกีย่ วกับแนวคิดและทฤษฎีความตัง้ ใจซื้อ ทําให้เห็นถึง
บทบาทความสําคัญของทัศนคติทม่ี อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจซื้อ โดย
ทัศ นคติ ซ่ึ ง มีม ิติ ใ นการวัด ประกอบด้ ว ยความคิ ด (Cognitive)
ความรู้ส ึก (Affective) และพฤติก รรม (Behavior) เช่ น เดีย วกับ
CBE ที่ผูว้ จิ ยั ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความเชื่อมัน่
ว่า CBE มีความสัมพันธ์ต่อความตัง้ ใจซื้อ
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3. ระเบียบวิ ธีวิจยั

การทบทวนวรรณ กรรมในครั ง้ นี้ ใช้ ว ิ ธี ก ารวิ จ ั ย เอกสาร
(Documentary Research) ด้ วยการศึกษาจากแหล่ งข้อมู ลทุ ติ ยภู ม ิ
และนํ าเสนอรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยมีวธิ ดี ําเนินการวิจยั
ดังนี้ 1) รวบรวมบทความจากวารสารวิชาการในระบบฐานข้อ มู ล
ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี
เกณฑ์ ท่ี ใช้ ในการคัด เลือ กคือ เป็ นบทความที่ เป็ นการวิจ ัย เชิง
ประจัก ษ์ ซึ่ ง ถู ก ดึ ง มาจากฐานข้ อ มู ล วารสารออนไลน์ ได้ แ ก่
ScienceDirect ProQuest EBSCO Publishing แ ล ะ Elsevier
โดยกําหนดคําสําคัญ (Key words) ของหัว ข้อ วิจยั เพื่อ ใช้ในการ
ค้นหาคือ “การโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ ” “การโฆษณาทาง
เฟสบุ๊ ค” “การมีส่ วนร่วมกับตราสิน ค้าของผู้บริโภค” และ “ความ
ตัง้ ใจซื้อ ” 2) วิเคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) โดยแสดงให้
เห็น ถึงวิวฒ
ั นาการของประเด็นการวิจยั ที่ผ่านมาว่ามีพ ฒ
ั นาการ
และองค์ค วามรู้อ ย่ างไร แล้ว ทําการสังเคราะห์เนื้ อ หาโดยแสดง
ความเชือ่ มโยงอย่างมีเหตุผล จนนําไปสู่ความรูใ้ หม่หรือหัวข้อทีจ่ ะ
ทําวิจยั นี้

4. ผลการศึกษา

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปั จจัยทีใ่ ช้เป็ นองค์ประกอบ
ของการโฆษณาทางสือ่ สังคมออนไลน์ ยังมีความไม่ชดั เจนว่าควร
ประกอบไปด้วยปั จจัยใดบ้าง ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ เลือกตัวแปรที่
นักวิชาการใช้ในการศึกษาเป็ นจํานวนมากประกอบด้วย 4 ปั จจัย
ได้ แ ก่ 1) ค ว าม น่ าเชื่ อ ถื อ (Credibility) 2) ก ารให้ ข้ อ มู ล
(Informativeness) 3) ความบัน เทิง (Entertainment) และ 4)
การเข้าถึงข้อ มูล (Information access) (Anderson,2014) โดย
ตัวแปรทัง้ 4 ปั จจัยนี้มคี วามสัมพันธ์ต่อปั จจัยการมีส่วนร่วมกับตรา
สินค้าของผู้บริโภค (CBE) จากการศึกษายังพบว่า CBE ซึ่งเป็ น
ตัวชี้วดั ประสิทธิภาพของตราสินค้าจากการโฆษณาผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และเป็ น ปั จจัย ที่มคี วามสัมพัน ธ์ก บั ความภัก ดีต่ อ ตรา
สินค้าและความตัง้ ใจซื้อ ยังมีความไม่ชดั เจนในเรื่องของแนวคิด
นิยามศัพท์และมิตใิ นการวัด ซึ่งเป็ นปั จจัยทีก่ ําลังได้รบั ความสนใจ
จากนั ก วิ ช าการด้ า นการตลาดในปั จจุ บ ั น (Vivek et al,2012;
Brodie et al,2011b; Van Doorn et al,2010; Calder et al,2009;
Higgins & Scholer,2009) ในการวัด CBE ใช้แบบวัดทีไ่ ด้รบั การ
พั ฒ นาโดย Hollebeek et al, 2014 ประกอบด้ ว ย 3 มิ ติ ค ื อ 1)
Cognitive processing 2) Affection 3) Activation ในขณะที่การ
วัดตัวแปรความภักดีต่อตราสินค้า(Brand loyalty) ใช้รายการข้อ
คําถาม 4 ข้อซึง่ ได้รบั การพัฒนามาจาก Aaker,1991 และ Yoo et
al, 2000 ประกอบด้วย 1) ฉันจะแนะนํ าตราสินค้า X ให้กบั คนอื่น
2) ฉันตัง้ ใจจะไปเยีย่ มชมตราสินค้า X อีกครัง้ 3) ตราสินค้า X จะ
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เป็ นทางเลือกแรกของฉัน 4) ฉันจะไม่ซ้ือตราสินค้าอื่นหากมีตรา
สิน ค้า X วางจํา หน่ า ยอยู่ในร้าน และนอกจากนี้ ก ารวัด ตัว แปร
ความตัง้ ใจซื้อ (Purchase Intention) ใช้รายการข้อ คําถาม 3 ข้อ
ของ Casalo et al,2010 และ Park et al,2007 ประกอบด้ ว ย 1)
ฉันตัง้ ใจจะค้นหาผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ยู่ในโฆษณาทางสือ่ สังคมออนไลน์
ของตราสินค้า X 2) ฉันต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า X เมื่อ
เห็นโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ ของเขา 3) มีความเป็ นไปได้ว่า
ฉันจะซื้อผลิตภัณฑ์ตรา X จากโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ ของ
เขา
จากเหตุผลดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนัน้ จึงนําไปสู่การพัฒนากรอบ
แนวคิดการโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์ พกพาเพื่อ
เพิม่ การมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผูบ้ ริโภค ความภักดีต่อตรา
สินค้าและความตัง้ ใจซื้อ

การศึก ษายังพบว่ า CBE ซึ่งเป็ น ตัว ชี้ว ัดประสิท ธิภ าพของตรา
สิน ค้าจากการโฆษณาผ่ านสื่อสังคมออนไลน์ และเป็ น ปั จจัยที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสินค้าและความตัง้ ใจซื้อ ยังมี
ความไม่ชดั เจนในเรื่องของแนวคิด นิย ามศัพ ท์และมิติในการวัด
ซึง่ เป็ นปั จจัยทีก่ าํ ลังได้รบั ความสนใจจากนักวิชาการด้านการตลาด
ในปั จจุ บ ัน (Vivek et al,2012; Brodie et al,2011b; Van Doorn
et al,2010; Calder et al,2009; Higgins & Scholer,2009). จาก
เหตุ ผลดังที่ได้กล่าวมาแล้วนัน้ จึงนํ าไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิด
การโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์พกพาเพื่อเพิม่ การ
มีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผูบ้ ริโภค ความภักดีต่อตรา สินค้าและ
ความตัง้ ใจซื้อ โดยใช้ต ัว แบบเอส โอ อาร์ (S-O-R model) ของ
Mehrabian & Russell,1974 ในการอธิบายความสัมพัน ธ์ของตัว
แปรภายในกรอบแนวคิด ดังแสดงในภาพที่ 2

5. การสรุปและอภิ ปรายผล

6. ข้อเสนอแนะ

ในยุคทีโ่ ลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจทิ ลั ทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ปั จจุบนั พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของผู้บ ริโ ภคส่ ว นใหญ่ จ ะเริ่ม จากอุ ป กรณ์ พ กพาไม่ ว่ า จะเป็ น
กิจกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ การรับชมเนื้อหาของตราสินค้า
ผ่านยูทปู หรือการซื้อขายออนไลน์ ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมการ
ใช้บริการระบบ 4G บนอุปกรณ์ พกพาได้เติบโตขึน้ จากการใช้งาน
แอพพริเคชั ่นต่างๆ โดยเฉพาะการออกอากาศสด (Live) ซึง่ เป็ นเท
รนด์ใหม่ท่ที ําให้การใช้บริการระบบ 4G บนอุปกรณ์ เติบโตสูงขึ้น
เกือบ 150% จากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวได้ส่งผลต่ อการใช้งบ
โฆษณาทางสือ่ สังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์พกพามีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว และมีแนวโน้ ม ที่จะมีส่ ว นแบ่ งของการโฆษณาผ่ านสื่อ
สังคมออนไลน์ บนอุปกรณ์ พกพาทั ่วโลกถึง 81% ในปี 2021 จึงมี
ความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีภ่ าคธุรกิจจําเป็ นต้องมีการปรับตัวเพือ่ ให้ทนั
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี และเพื่ อ ให้ ส อดรับ กั บ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในยุคนี้
อย่ างไรก็ต าม จากการศึก ษาการโฆษณาผ่ า นสื่อ สัง คม
ออนไลน์ เพื่อเพิม่ การมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งจะ
ส่งผลต่อ ความภัก ดีต่อ ตราสิน ค้าและความตัง้ ใจซื้อนัน้ ยังพบว่ า
ปั จจัยทีใ่ ช้เป็ นองค์ประกอบของการโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์
ยัง มีค วามไม่ ช ัด เจนว่ า ควรประกอบไปด้ ว ยปั จจัย ใดบ้ า ง ใน
การศึกษาครัง้ นี้จงึ เลือกตัวแปรที่นักวิชาการใช้ในการศึกษาเป็ น
จํ า นวนมากประกอบด้ ว ย 4 ปั จจัย ได้ แ ก่ 1)ความน่ าเชื่ อ ถื อ
(Credibility) 2)การให้ขอ้ มูล (Informativeness) 3)ความบันเทิง
(Entertainment) และ 4)การเข้าถึงข้อ มูล (Information access)
(Anderson,2014) โดยตัว แปรทัง้ 4 ปั จ จัย นี้ ม ีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ
ปั จจัย การมีส่ ว นร่ ว มกั บ ตราสิ น ค้ า ของผู้ บ ริโ ภค (CBE) จาก

การศึกษาครัง้ นี้เป็ นเพียงการทบทวนวรรณกรรมเพื่อพัฒนา
กรอบแนวคิด การวิจ ัย ดัง นั ้น จึง ควรมีก ารนํ า ไปใช้ ต่ อ ยอดใน
งานวิจ ัย โดยทํ า การทดสอบกับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ แ ละการวัด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกรอบแนวคิดต่อไป
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Stimulus

Organism

Response

Brand Loyalty

Social Media Advertising
Credibility
Informativeness
Entertainment
Information access

Consumer Brand Engagement: CBE
- Cognitive
- Emotional
- Behavioral

Purchase Intention

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการโฆษณาทางสือ่ สังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์พกพาเพือ่ เพิม่
การมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผูบ้ ริโภค ความภักดีต่อตราสินค้าและความตัง้ ใจซื้อ
โดยใช้ S-O-R model ของ Mehrabian & Russell,1974 ในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร
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